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»er«t»eQtoe«telUng.
Ve directeur schrijft ons:«i*K,!1.;"ii!,:i:!aK ln Bn*"" b dlt )w, dank2a-ï ,i^ i /" (k*lTUe,rkcr* die d.or d. Ver-am"

der da m k n. 'l' m" lande *""" *'««*""" bijzon-
enezels /v^ _?_? 'clul?*:,, en *'- veor het n.eerendeelvp o-e.5 o^r de verschillende i-altn verdeeld en zoogematst <lat ry t.*,.c,,1,k >.n het ,JO, va ,euJceW en lo°

to^iP.^ se *.iKie.t!c-n 8y„ op ,i. >..>*.en.e.C!cping ten--3e t m .-fIV-f.'IvIXCr T-" het "°* " >aaltJe binnenkomt.T^^^ n' -'Jl ce'- WcUl "'"' «*'-^ van -.'omenicóTheo ocopa.^. e'.na-.n.d «l orcc°. den in 1548 te
bh itwnn uva g?^°ren *cmi*' "c na «n opleiding°V -litiaan te Venetië genoten e hebben, van 1576 af teAoieao werkzaam was en een der huoldl igmonvan Spanje

werd. Dlt pakkende doek. boelend van kleur. ,<?eeft dezenSSSÏÏn?* Zl° best Het stelt den H. «^hannes voor metpredikend gebaar en hoort thuis in verzameling D. G.van Beuningen. Aan den wand zijn twee groote altaar-vleugels gebracht uit de «ederrynsche schoolVan omstreeks 1500. den H. Chnstollel met het Christus-«nd en de H. Margaretha met den draak voorstellend,
Deze paneelen uit de collectie J. L. Laverge zyn van een«terk decoratieve werking en vormen met de weinigeprimitieven, welke Boymans bezit, een sprekend geheelIX* mogelijkheid bestaat, dat deze interessante stukkenVan de hand zijn van Victor en Heinrich DUnwege..meesters die in den aanvang der zestiende eeuw in West»phalen werkzaam waren en wier hooldwerk zich in dekerk te Dortmund bevindt. Op een ezel is hier nog eenberglandschap van Roe lant Sa very geplaatst, in1609 geschilderd, het eigendom van den heer O. Gar-echagen te Amsterdam. Deze romanticus vond de motie»ven. welke overeenkwamen met zyn karakter, op reizendoor Oostenrijk en Tirol, in dienst van Keizer Rudolph 11.Minutieus doorwerkt, is dit grootsche natuurtafereel inemailachUge tonen op het paneel gebracht.

Behoort dlt landschap tnt het morgengloren van deUeven::en6e.(!?uvvi>che landschapschilderkunst, het gezicht«p 's-Gravenhage van Salomon van Ruysdael,

in de volgende «aal tentoongcteld. is een important
werk ult den vollen bloei der eeuw. Hoe meeateriyk ishet effect van hooge boomen tegen een lichte luchtweergegeven, hoe fyn ook het silhouet der stad met den«lacobsioren ülgebeeld Het interieur uit de collectie >». W.van E» behoort tot de fraaiste werken van den gezel»«hapsschilde» Anthony Palamedesa. Het Uonderinvloed van Dirk Hals ontstaan en ryk aan aantrekke»lyke details.

In de Cuvpzaal is een der hoogtepunten van de expo»
sitie te zien: een meesterwerk van den voornaamstenonzer stillevenschilders. Willem Kalff. uit de col-
lectie Van Leuningen. In de keuze van zyn objecten en
ln het raffinement der kleuren la deze meester onover-troffen. Men lette op de schildering van het tafelkleed
met al de gevoelige kleuiennuanceering: op de blauwe
kom met vruchten erin. Jan van «3 oyen heeft inhet gezicht op het ll.agermeer. het eigendom van den
heer W. van der Vorm. zich zelf overtroffen ln breedheid
van schildering en de stemming van des stormachtigen
dag op bewonderenswaardige wyze weergegeven.

Op hei schot in de volgende zaal zijn vier schilderyen

tentoongesteld. Mt de collectie H. E. ten Cate te Almelozyn een landschap van Albert Cuyp en een Interieur
van Brekelenkam. Deze laatste meester uit de
Leidsche school heeft op even trouwhartige als gevoelige
wyze een eenvoudig huiseiyk tafereel weergegeven.Lichte
kleuren van rood. paars en grys domineeren. Het vlakke
landschap in ac bumt van «vieet. van aen giooten ver-
tolker van het landschap Albert Cuyp. is gedrenkt ln
den praehtigeu gouden toon, welke een kenmerk is van
vele zyner werken. Op den voorgrond vindt men den
schilder zelf aan den arbeid.

Bekoorlijk is de pastorale van Jan Steen, uit de
verzameling Ph. Mees. Vol psychologisch fyne trekken
is dit kleine paneel en vol poëzie Is het,avondlandschap
in het verschiet. Hier Is ook een kerkinterieur van
Emanuel de Witte gehangen, toebehoorend aan den
heer I. M. Hudig. Het is een werk uit zyn vroege Delft-
sche periode, blank van kleur, met als eenigen spreken-
den factor een mannefiguur ta rooden mantel op den
voorgrond. Op een ezel is een belangryk werk van den
sohilder van het avondlandschap Aert van der Neer
geplaatst, eigendom van den heer D. G. van Beuningen.

Hierin heeft de meester het mysterieus van een maan-
nacht vol stemming weergegeven. Geheel anders van op-
vatting is het landschap van Jan Lieven s, de nieuw»

sic aanwinst van het Museum Boymans. «Ier la de in-vloed van Rembrandt en Rubens waar te neme» In hetsonore kleurengamma. Van L.evena ayn «lecht» enkelelandschappen bekend: vroeger «tonden deze landschap-pen vaak op naam van Remba-nndt en Brouwer. De mo-derne «tljicrltlek eerst heeft een aantal werken ult het«ruvre van deze meester, gelicht en op naam van Lic»ven, gezet. Dit zoo pittoreske geval van een duinland-schap zal de kunstenaar in zyn a^ntwel-pschen tild. cm-streeks «40. geschilderd hebden.
In het zaaltje voor buitenlandsche meester, i, «enschets van Sir aloshua Reynolds. den beroemdenSngelschen portretschilder uit de achttiende eeuw. opge-steld, het portret van Lady «astlngs voorstellend Dedistinctie der ..dlx»hultieme" vindt men ln den fynengryzen toon en den luchtigen toets terug.
In de volgende zaal «yn tenslotte nog twee meester-werken ult de zeventiende eeuw geëxposeerd: een grootlandschap met een bergstroom en een zware boomen-groep en in de verte een mine van Jacob vanRuisdael en een blank kerkinterieur van PieterSaenredam. in 1636 geschilderd,een gezicht ln deBavo-kerk te Haarlem voorstellend Dit paneel behoort thuisin de verzameling F. Lugt te Maartensdijk. Saenredamen de Witte zyn twee polen op het gebied vah het kerk»interieur. De laatste is hartstochtelijk van temperament,de eerste van een sereene gestemdheid. met de aandach-tige en ingetogen visie van kunstenaars uit het religi-euse tijdperk der vyftiende eeuw. De Ruisdael is eenmachtige greep van den meester, van een melancholiekegrootheid. Een kale door den storm geteisterde berke»stam. waarop het volle licht valt, versterkt den indrukvan verlatenheid.
Op de benedenverdieping zijn de meesters uit de negen»tiende en de twintigste eeuw tentoongesteld Aan denwand In de eerste zaal zyn drie werken gehangen vankunstenaars, die vooral door den Invloed van de zoo»genaamde polntillisten. als Signac en Seurat. hun palettot lichter kleuren wisten op te voeren. Het stilleven vanLe Sidaner. uit de collectie Herman van Beek. geeftin een tinteling van kleuren een door de volle zon be»schenen interieur met gedekte tafel weer. Deze Fransch»man heeft vooral den invloed van Claude Nonet on»dergaan. Dfe Belg Theo van Rllsselberghe heeftop aangename wyze in het voorjaarslandschap, in hetbezit van mevrouw de wed. L. Frank, het aantrekkelijkegeval van een bloeienden boomgaard vertolkt Als pen-dant Is daar een vroeg werk van Jan Sluytersgehangen, het eigendom van mevrouw Oh Reens vanCreveid. dat treft door de sterke kleuren. De Franscheperiode van Vincent van Gogh is in dit werk zyn voor»beeld geweest. Op het schot is uit de verzameling H Eten Cate te Almelo een stilleven van Paul Gauguingehangen, door hem in 1884 geschilderd. Van dezengrooten meester van Tahiti ziet men weinig werk in hetK £et te ccil van *"n vroe8e -werken, waarin vooralfynheid van gedempte kleuren te bewonderen valt
In de volgende zaal ls een groep van vyf aquarellenSind,,7?nnte,i men binnenkomt, treft dadeiyk hetgroote soldatenstuk van Breitner. uit het bezit vanïlïïJj.6^ G> Van Schaardenburg. een werk. waarinbreedheid van conceptie met rykdom van kleuren zichvereenigt. zooals men zelfs van dezen negentiende»eeuwschen meester zelden ziet. Aan den wand vindt meneen stemmingTijk Werk van Willem Witsen heteigendom van dr. C. Groenewegen. Het geval stelt de«romboomsloot te Amsterdam voor. door den kunstenaarvoornaam in strakken ernst weergegeven. Daarnaast ziintwee aquarellen van W. B. Tholen gehangen, ookdeze vol stemmmg. Het dorpskerkje uit de collectie C WF. P. baron Sweerts de Landas treft door het bekoorlijke'onderwerp en de fyne grijzen*, het boschgezicht. toebe-hoorend aan dr. H. E. Reeser. geeft op verrassende wyzeeen zoneffect weer. Op een ezel valt het interieur van dekerk te Alkmaar van Johannes Bosboom te be-wonderen, behoorend tot da collectie A. J. M. Goudriaan.Blank is hier de stemming en geniaal de teekening Inoezelfde zaal is op schotten een reeks van zes werkenvan Fransche meesters uit het midden der negen-

tiende eeuw tentoongesteld. In het groote vlschstil-leven uit de collectie «ygh heeft Antoine Volloneen sterk dramatisch -effect bereikt. Het Franschekustlandschap. waarop deze hulpelooze dieren zijn
neergesmeten toont de kwaliteit en het karakter van
den grooten realist uit dien tyd: Gustave Courbet.van wien uit de' Verzameling Van Beuhlnyen een boom-gaard op een berghelling te zien 1^ Breed is hier deschildering, sonoor met prachtige groenen de kleur. Ver-
moedelijk heeft de schilder dit doek te Ornans geschil-

derd, waar hy eveneens her groote beroemde werk „De
Begrafenis" vervaardigde. Een vrouwelijk Naakt vanDiaz. uit de collectie van mevrouw Van Beek—Donner.Is een fijn geiynd. compleet werk van dezen grooten
romanticus. Rousseau heeft een pakkend natuur»
effect in zyn ..Opkomende'bui", uit de verzameling Palte
bereikt en van een fyne poëtische stemming is het maan-
landschap van Harpign.es uit dezelfdecollecte. Zelden
ziet men zulk een gaaf stuk van Fantin Latour al,
deze ..Diana en haar nymlen". het eigendom van den
heer Ph. Mees. Vooral ?iet rhythmische der compositie
valt te bewonderen Uit de collectie H. Tuteln Nolthenius
te Delft is het stilleven van kruiken en pompoenen van
Vincent van Gogh. Dit werk is grootsch door zyn
eenvoud en is door den kunstenaar in de Brabantsche
periode omstreeks 1883 geschilderd. Geheel anders van
karakter is het groote werk van Marius Bauer. toe»
behoorend aan mevrouw G N, van BeekDonner. Lichtzyn hier de kleuren, vol stemming zyn deze Oostersche
paleizen aan den Ganges in beeld gebracht.

In de zaal der Haagsche school toont AntonMauve
zlch In een landschap met herder en schapen onder een
gryze lucht, uit de verzameling H. van Beek. een groot
meester. Vol innigheid is dit doek. Richters heeft
zich zelf overtroffen in de goed gelijkende beeltenis van
mr. A. van der Hoeven, oud-lid van de commissie voor
het Museum Boymans. De kunstenaar heeft hier vooral
den strengen magistraat weergegeven en wat compositie
betreft in den achtergrond in de grisaille van deLaurens-
kerk een mooie vondst gedaan. De collectie Vies is schier
onuitputtelijk in werk van lsakc Israëls. Gok ln dit
onlangs geschilderde lezende meisje toont hy zich een
geniaalkunstenaar, wiens toets raak en wiens kleur blcnd
is. Tenslotte is in de laatste z?al uit het bezit van mevrouw
G. N. van Beek—Donner een prachtig polderlandschap
van Gabriël tentoongesteld. Met weinig middelen heeft
deze kunstenaar een fyn atmospherisch effect bereikt.

Vele van de hedendaagsche meesters toonen een sterke
voorkeur voor de kracht van 'de teekening. Vaak over-
heerscht het decoratieve element. Uit 1904 dateert een

doordringend geobserveerde teekening van DirkNyiand waarin klare vormen vooral treffen: de»egroote teekening la het elge.»dom van den heer H. Vos-kuyl te sclravenhage. Zoo ook m het groote kleurryke
bloemstuk v»n Leo ratel, in 191, geschilderd enopgesteld in de dependance van het museum op het Van

Hogendorpsplein 8. Dit doek Is het eigendom van mevrouwJ. E. CromméUn te Delft. Daar is ook een fasclneerend
zelfportret to bruin-kryt van den beeldhouwer John
Rddecker te zien. uit de collectie H P. Bremmer. be-
nevens een groot stuk van den surrealist Francis
Picabia. waarin fijnheid van kleur overheerscht.

Moge door deze tentoonstelling de band tusschen ver»
zamelaar en museum hechter worden en moge de aan»
dachtige .beschouwer na een herhaald bezoek verrykt het
Museum Boymans verlaten en tot de overtuiging gekomenzyn, dat het kunstbezit in Onze stad steeds groeiende la.

P. J. C. Gabrio, Landschap.

Jan Steen, Fluttspeler.

Attaarvleugel (omstreeks föOl») uit de IVederrynscKe school.

Onder de Menschen
Het landgoed Staverden.

IV)

Het water zakt— De sprookjesgebieden

Hetmaken van bosschen.
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Ma.ir wy weten mi, dit staverden nlet alleen een

heerlijk lustoord, doch ook een bedryl van bosch» en
lan<.'d«ltw is, in zich ui-der en wijde: uitstrekkende ont»
Uun^ngen over ile hei, d,e t, sedert den oertijd omzoomt
dei haar p„r,,eien «o! en ,-il.« vaii v, .,7..neem in den laten
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jeneverbes in de dichte omwoekering der knoestige erica-
struiken. — vereenzaamd en schamel als over berg»
plateaux aan alle weer blootgesteld, en zoo aanminnig
primitief, alsof de schepping hier nog in wording was.

Doch voor de ontginningen, om al dat grasland en die
uitgestrekte bouwlanden te laven, ter wille weer van hetvee vooral, voor de parken en den moestuin, de kweekery,
den boomgaard, maar ook voor het bosch van naald- en
loofhout. is de natuurlijke watervoorziening een levens»belang. En al is die voorloopig nog niet in gevaar, omdat
de Veluwsche bodem immers zóó ryk is aan volle water»
aderen, dat nog altydschier overal, waar maar diepgenoeg
wordt geboord, de bronnen opwellen — toch is 't een
omstandigheid, waar ernstig rekening mee moet worden
gehouden, dat 't peil van het water bedenkelijk daalt zoo.dat byvoorbeeld van geslacht op geslacht bekende water-
gaten, hel» en veenplassen. waar de herders hun schapen
plachten heen te dryven om ze te drenken, haast zonder
uitzondering zyn drooggevallen de laatste jaren, en dat
ook de Hierdensche beek en de Leuven mnsche beek in
den zomer veelal hun droge bedding vertoonen.

Vanzelf onttrekken de steeds verder gegraven slooten
■ oor de overal zich in deze streken snel uitbreidende
mtglnningen heel wat water aan den grond. — al zietge ze in den vacantietyd óók meerendeels als loopgraven
zonder een spoor van vocht de welden en akkers om»
zoomen of de nieuwe wegen vergezellen. Maar de groote
vrees van de landbouwers in deze gebieden is voor de
waterleidingen van de steden, dle voor hun aldoor toene-
mende bevolkingen meer en meer water wegtappen uit
den Veluwschen bodem. — en beduchtheid voor dlen
onleschbaren slokop Amsterdam, vooral, heeft, zooals men
weet. een comité van verweer ln actie gebracht, waarvan
de lieer H. Th. s' Jacob. In het belang van Staverden en
omgeving meer speciaal, dan ook heeft zitting genomen
Want wordt het water weggehaald uit steeds dieper lagen,
dan komen de beken meer en meer ln gevaar, en dan
vermindert ook voortdurend de druk. waardoor de bron»
nen opwellen —" en de stukken grond., waaronder geen
kleilagen het zakwater tegenhouden, drogen zóó ult. dat
van verbouwen nauwelijks meer sprake kan zyn.

Gelukkig echter te de grond op Staverden. waarvan de
cmtginninsien deels lang plegen zyn. meestentijds nog
vocht!? genoeg, <--.*. bereiken de doornen met hun wortels

altyd nog wel voldoende lafenis. Maar een feit Is. dat de
waterstand op de Veluwe inmiddels biyft zakken, en dater dus reden is. om ernstig rekening te houden met de
toekomst, met de zwoegend verwekte vruchtbaarheid van
dezen van nature zoo armen plaatseiyken bodem.

De jacht is op dit landgoed geen doel, enkel wel eens
n verpoozing by wijze van sport. De jonge bestierder van
dit zoovele honderden hectaren uitgebreide bedryf heeft
geen tyd. om daar aldoor met een hond en een geweer
rond te loopen. Een enkele maal worden er jachtpartijen
gehouden met de bedoeling vooral om weer eens onder
vrienden te zyn.

Hierom ook wordt de wildstand niet kunstmatig bevor-derd. De eigen lazanteneieren worden nog wel eens door
kippen uitgebroed, en de kuikens worden dan to net
hakhout uitgezet. Er komt wel reewild voor. er verdwaaltsoms een hert of een wild zwyn. dat uit het raster van
het naburige kroondomein is weggeloopen. Maar vossenzyn er vrij talrijk, zoo, dat zij soms tot een last wordenvoor het pluimvee en daarom wordt er nu en dan een
dryfjacht op gehouden. Nog onlangs vond de jachtopziener
een moervos met zyn nest En dan zyn hazen, konijnen,
patrijzen, houtsnippen bij menigten er de dartele mede»
bewoners van het goed. waar een groote verscheidenheidvan vogels nestelt, die er de zoete weelde van hun zang
mengen in de arcadische stemming.

De romantiek van oude. onde tyden leeft er nog altyd
voort ln een menigte overgeleverdeplaatselyke benamin-gen van wegen en dreven. De menschen noemen er hetStroeveld. 't Koeveen, de Hooge Vonder. — onderscheidenhet Hondenbosch en 't Hartenbosch. Posjes. 't Elsgat. 't
Ruige Nest. — Helmeskampje. Dominee-steek. Schokamp.
de Schapendrenkplaats; — zij weten er den weg door deKleigaten, Tichelkamp. 't Verbrande Bosch, 't Keezegat.
over de Hooge». de Lage- en de Jan Enk. —deKonijnen»
weide, de Schoppenweide door 't Schoppenbosch «nzoo»voor.. En zoo hebben alle wegen ook namen, die meestalvan ouds de bestemming aangeven, als de Schapendrift
t Koepad. 't Molenpad. de Postweg. — en onder meer
de Oroote- en de Kleine Slinger, de Steeg, de Oude
Etepeetsche weg Ook enkele van de boerderijen dragernog typische opschriften de Schaterkamp. Den Hagen
de Kykover, d. Oldhnf. de Leemkuil. — naast de meergewone, als de Kerkzicht» de .Akkerzlcht» Molenzlch!»

Dennenhoeve, de Brug en Bosch, de Haverkamp. Meer-hoeve. Veldkamp, de Molen. Berkenhof. de Leuvenhoeve
enzoovoort. Verscheiden van deze oude hofsteden hadden,«.oen de heer s'Jacob Staverden betrok, ook nog pot-
stallen, die sedert alle in groepstallen verbouwd zyn Dezeventien pachthoeven hebben een gezamenlijke opper»

/lakte van 153 hectaren: om de groote nieuwe boerdery,
die de heer s'Jacob Jr. heeft laten bouwen, ligt honderdvyl en vyftig bunder grasland en vyf en twintig bunderbouwland. — Administratief te het landgoed to een-en-
twintig vakken verdeeld, die leder weer uit verschillende
fdeellngen bestaan.
Temidden ven de ontginningen e» lut overal

vernieuwde, nieuw aangeplante en naarstig onderhouden
naald» en loofhout ligt één brok van 'n tien bunder
woeste hei met totaal verwilderd bosch volkomen in den
oerstaat als natuurmonument aan alle invloeden over»gelaten, om te zien wat daar van wordt ult de vrye
woekering van den plantengroei, waarin de reeen, de

hazen, fazanten met andere vogel, onge«toord mezensamenwonen, al, to de sprookje,, «ler wordt doormenschen nooit ingegrepen. De doode boomen vallenen zooals de storm ze geveld heeft, blijven «e lig?"*',in de warreling van takken en spinn»?. vkn plam«n-slingers, overwoekerd van zwammen, ll«x»i-j.«,en vanallerhand-, paratieten, omkianst >an .jongen bloeeeul.

Ben -«Ue oan den thans nog buiten tunden veestapel op «leverde».

Kunsthandel Jac. Niekerk.
Clprlano «anndcci en Valmore Qnntznani.

Men schryft ons ult '«Gravenhage:
Schilders van de soort als Mannuec 1 zyn hier in

het Noorden zeldzamer dan in het Zuiden. Deze Jordaeri»
sche coloristi-che weelde, onstuimigueid van voordracht,
gepaard mèt gebondenheid van vorm en compositorische
overwegingen, Is hier veel minder (soms by Luns) traditievan tenaissainiistischen huize. De virtuoziteit in de uit-
voering, de schittering van de kleur, het teinperamelit
van den schilder, die zich ongedwongen uitviert in delyriek van deze kunstsoort, zyn hier zeldzamer ep dezewyze.

De zwakke «yde l« de reek, won.datae. knap geschUderde portretten
_,_-t.u.

■

■ , , en ?«nre»achtlge lachende vrouwe-gezichten: populairecharme hebben deze werkenen dev^tuositeit is ongemeen. Maar zelfs al» de mondaine illu.stratieve bedoeling zonder elgeniyke kunstbeteekenls over.hand heeft, treft toch vaak een warme opéh'kleurgevinevan een onmiskenbaar begaafden colorist ursev"«
No. 40 (Poeme paysan. Sottênto) te-een waardig vooi-beeld van zyn complete tradiUoneél.renalssan^ti«cbèfiguurstukken, met impressionistische middelen door.mengd. In driehoek traceering «yn de twee verllefd,figuren van een harmonicaspeler eh een jonge vrou»gecomponeerd tegen een wijkenden fond van zonnig cm.blauw en weelde van sinaasappelboomen. . .Detail» vaneen groote donkere flesch byvoorbeeld kenmerken «livisie en de techniek. De glimlichten zyn raak van toet*neergezet en vibreeren. de vorm is summier, kleurweeld,heeft de overhand; het gebaar van schilderen heeftvaart en zwier. Door de plastiek der figuren en *t_l

compositorischen ondergrond heeft ditkleuntuk.ondankïde oppervlakte, verband . . »».««»»»»
Wij sluiten de beschouwing met het noemen van d,weelderige naaktfiguren; no. 6 (Femme auk .grenade»).zeer sterk van plastiek, knal van beheerschlhg. door los.held van bewegingen en groote vormkennis van de «e--stalte als totaliteit: no. Il van andere werking, doorwehgheid van warme schemeringen, waarin een aratieutnaakt treedt. °Varmore Gemignani stelt hier veel ln brons ge.goten .putfl-s tentoon, ladende, Nuljspelende. «er eenlMunesken bok spelende kindergod jes. moderne nakome-lingen van de oude lachende levensvreugde en levens»jonkheid uit de dagen van Döhatello en later Verroccblo.zy zyn academisch knap; wellicht ook berekend voorruimten van andere afmetingen dan deze kunstzaie*^waar ze ruimtelijk niet „werken" kunnen. Men zou zeop een pleintje of binnenplaatsjé wlllen zien of In etnruim voorportaal. De renaissancistische traditie over»heerscht in dezen beeldhouwer blijkbaar ten volle. In töttcatalogus vonden wy duldeiyke herinneringen aan Michel

Angelo. In een land van zulke sculpturale dwingende
historische voorbeelden moet de kracht groot «yn. o»zich te kunnen bevryden van al te zeer het eigen nieuwe
leven drukkende krachten.

Men herinnert zich tegenover zulk historisch nagalmend
werk weder den futurlstlschen haat der Italiaansche be-
ginners tegen de kunst van het verleden lh hun over-
volle land en begrüpt. hoe zulk een formule ln haar af-
wijzende superlatleve termen verwekt ia en Noodig werd
gevonden.

Typeerend ia het. Ho, ««annuool, dl* van da z^^^«loniSaaiache colori»U»«he en luminlatlsche mogelykh^
terdege party trekt, toch niet In modernen »n l»ep«2
zin Impressionist mag worden geacht. NU U dat «tig
kleinere schetsen, dle wy niettemin vaak tot ïyn buiwerken rekenen, Maar aangezien «en groot deel v»^2ceuvre bestaat uit naar renau^cistlschen trant gecomponeerd

doch met modern impressioi-H
sche middelen vermengde Nz^stukken, die vaak sterk plaztl»zyn ontwikkeld en compcelteïi!?
absoluut het verband niet
groote renaiseancevoorbeelden w
ben gehouden (hetgeen van dee<*uFransche impressionisten geenW?
kan gezegd worden), daarom^?het niet, dezen productieven n.guurschllder. dle de uiterst.» -^naissance van het laatste kvMder vorige eeuw met de historischtraditie van den bloeltyd VSmengde, slechts als lyrisch 1»»*^Zionist te kenschetsen.

«o. 3? «cieur-lz-rlek genatte*
is een voorbeeld van Vibraties»het licht en kleurverrukking in «"?tutatafereeltje van een kle,^
paars figuurtje ln tegenlicht i«.zien voor een zonnigen win. n»factuur en de kleurkeuze verw*^ken hier de beweging van kiel»en licht; de visie Is licht Imp»«.
sionistisch en verwant aan het«««>men by ons van isaac .israëls kentdien wy echter nog lichter v«atoets, scherper in het noteert»achten en «Ue .F'ranscher" *.tegenover den gullen overvloed vu!den Italiaan, die iets verkwistend»heeft. Bravour en . onweerhoudu,lust in stralende kleurtafereel»veroorzaken uit den aard der «3iets zwaarderen nadruk in b«»werk. dat niet een licht «pelendmaar ta zwoeler regionen be».».gen is. . w

Tot de «eer goede «pêclmlna vinzyn coloriet («terk van Ucht 3doorwerkte kleuren) rekenen wijl
(Schelpenvlsscher) en 41 (Vrouwvan de zee), hatuuriyke. overtui-gende werken van kracht ln kleuren vormgeving.

viprl«»o Mannucci, Mosselvltscher,

Kunstzaal L. van Zanten.
«Keueen.

MacLean is een derbekwaamste, zoo niet de bekwaam-
ste, der jonge Rotterdamsche schilder» — datbewyst deze
tentoonstelling ten volle. De expositie by de firma De
Haan «fc Zonen, zoo ongeveer een half jaar geleden, stelde
wel knappe praestatie In uitzicht, maar wy hadden toch
niet verwacht, dat Mac Lean zich zoo spoedig en heuglijk
zou ontwikkelen. Natuuriyk te hy nog steeds aan het zoe-
ken en experimenteeren. maar «yn werk te rijker, rijper,
beschaafder geworden, van colorlet vooral; er l« meer
warmte en toon to de tafercelen gekomen en de kunste-
naar heeft zich met onmiskenbaar succes .aan grootere
ondernemingen gewaagd.

Ook dit nieuwe werk te weer geheel persoonlyk. of-
schoon Invloed van beroemde tydgenooten gemakkelijk I»
aan te wijzen. Mac Lean te. althans al» kunstenaar, hart-
stochteiyk van temperament en de meeste doeken zyn
biykbaar zeer snel gemaakt. Maar de schilder te technisch
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